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*

bat ben (Jljrenfcbttt} über bas Onternationale (£fperanio*2Ttu|cum unb bie im Jahre 1929 
ftattfinbenben internationalen (Ejperanto=33eran(taltungen in 2Bien übernommen. 

3- 362 J3räfib.*Kanjlci, 15. I. 1929.

(Efp. —  Bcrftänbigungemittel f. Wijfcnfchaftter.
Der beutfc&e Ongcnieur Jltar Ceo, ber an bas 

Ĵtafionallaboraiorium ber Xecbnifchcn ßocbfdwle 
in (?|aka (Japan) berufen roorben mar, unter* 
richtete feine Mitarbeiter im Caboratorium in 
(Jfperanto, ba es bas einzige Mittel ift, fich leicht 
auch mit Japanern ju oerftänbigen.

Ctteratur=2Dettben)erb.
Die ettglifche 3eitfchrift 'Onternational Can* 

guage“ — Conbon fchrcibt folgenben Wettbewerb 
für (9riginalarbciten in (Sfpcranto aus. (Einrcid)* 
iermin biä 31. Jänner:

1. (Priginalnooclle mit nidjt mehr als 2500 
Wörtern,

2 . (Criginalgcbidjt mit nicht mehr als 30 Herfen,
3. Überfettung eines (Bebicbtes aus einer Tta* 

tionalfprache mit nicht mehr als 30 Herfen unter 
(Einfcitbung bcs lirfprungtertes.

Der STTinifter für Bolksbübung ft eilte f). A. 
'Brigoroo als Cektor f. (Efperanto am ftaatlidjcn 
Biinbeninftitutc in Sofia an.

Die bebeutenbe 'Kabio^citung „2Dortb*®abio“*
Conbon ocröffentIid)t feit 4. Jänner 1929 in einer 
eigenen Rubrik einen (Xfperanto*Kurs unb bas 
Broqramm ber (Elpcranto-Senbungen bfr rer* 
fehieoenen Wabioftationen.

fSahobate (Japan). Die Cofeal^eitMug hat 
inährenb bcs ganzen Monates Auguft einen 
(Efpcrantokurs oeröffentlicht. Die (Efp.-(Truppe 
führt jetjt 20 Kurfe.

„Koblenzer Bolk^eitung" bringt allroöchcnt* 
iich einen Artikel in ober über (Efperanto.

Die w13olks*3c^ un8“

(Es ift allgemein bekannt, bah feit bem Canbes* 
kongrep 192T befonbers bie „ Holks*3 citung* über 
bie Horkommniffc in ber (Efperautoberocqung ftets 
ausführlich berichtet. Ohren Willen, (Efperanto 
möglicbft su förbern, bemcift bie Bcbriftlcitung 
burch bie Her offen tlichung eines grob angelegten 
(Efperantokurfes. Beit 13. Jänner b. J. wirb ben 
Cefcrn in ber Bonntagsausgabe ber „(Broken* unb 
„Kleinen H.*3 * (notariell beglaubigte Sonntags* 
gefamtauflage 240.000 (Erempl.) (Bclcgenbeit ge* 
boten, fid) mit ben (Brunb^üqcn bcs <£fp. bekannt* 
punachcn. Der Hcrfaffcr bcs Kurfes ift unfer 
gefd>ähtcr Mitarbeiter 32.-H. Cubmig Bicbl.

3Hir empfehlen unferen Cefcrn, ihre Bekannten, 
bie fie für (Efp. gcioinnen wollen, auf biefen Kurs 
ber Holks*3eitung aufmerkfam 511 machen.

„(Brauer Holköblatt" brachte am 4. u. 1 1 . XI.
febr fchöne, grobe Artikel oon Dürfchmib unb 
Dr. Jricbl über (Efp. unb am S. XI!. einen Ar* 
tikcl in <£fp.

Der „ötäbtifchc Angestellte“ brachte in feiner 
Jeftnummer anläblich feineef 1 0  jährigen Bcftanbcs 
einen groben Artihcl über (Efperanto.

Esperanto-Gottesdienst
Wien, \., Midiaelerkirdje

17. F^ebruar, 10 h.

Austria Esperantisto
deziras feliĉigan jaron.
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Kuraĝe antaŭen!
1929.

Nova jaro, nova känto,
Nekonata al migranto;
Cu de bela melodi'?
Cu dolora nur por mi?

Nova jaro, nova vojo:
( u  malgaja, Cu kun ĝojo 
Mi trapaŝos bone ĝin?
Eble ĝi vundigos min . . .

Cu nur eble? Certe, certe!
E ĉ  se forte mi kaj sperte 
Volus jri sen suspekt',
Mi ne migros sen difekt'.

lamen mi ne deflankiĝu,
Ankaŭ ne malkuraĝiĝu,
Car amikoj estas du:
Am' kaj dcvo! Restu plu!

Orig. verk. de Karl Haager-Wien.

Prezidanto de la Rcspubliko Aŭstrio
Wilhelm Miklas

Protektoro de
„Internacia Esperanto*Muzeo en Wien" 
kaj de la „Esp.-aranĝoj en Wien 1929“

(„Antaŭkongreso al X X ! *a "  kun 
„Malfermo de Intern. Esp.-Muzeo“).

Prezidanto Wilhelm Miklas akceptis 
la 19. de decembro 1928 la prezidanton 
de Loka Kuratora Komitato de IEM W , 
Cefinspektoron Steiner, kiu transdiris 
salutvortojn de la internaciaj organizoj 
en Genevc kaj de la neutrala austria 
E.-movado, detale informis la prezid- 
anton pri Intern. Esp.-Muzeo kaj ties 
malfermo en julio 1929 kaj petis, ke la 
prezidanto afablc akceptu la protekto- 
raton pri Muzeo kaj la koncernaj aranĝ- 
oj. Prezidanto Miklas afable akceptis. 
S-ro Steiner ankau transdonis al la pre- 
zidanto la numerojn de „Austria Espe
rantist©" kaj ,,Heroldo de Esperanto'', 
kiuj enhavis artikolojn pri la prezidanto 
mem, kaj tole binditan jarlibron de LIEA, 
kiun dir. Hans Jakob estis doninta al 
Steiner por Ci tiu celo.

In te rn a c ia  B s p e ra n to -M u z e o .
Protektoro:ßt

Prezidanto de la Respubliko Aüstrio,
Wilhelm Miklas.

Leteradrcso: Wien, I., Annag. 5.

Sekvas la en E.-on tradukita kontrakto:
K ontrakto:

Punkto 1 . La unuiĝo „Internacia Esperanto* 
Muzeo en W ien“ transdonas propraje al „N a- 
tional-Bibliothek en W ien“ ĉiujn jam nun de 
ĝi posedatajn kaj por la muzeo alproprigotajn 
librojn, gazetojn, flugfoliojn kaj ĉian materiaion 
taügan por bibliotekista konscrvado en scienca 
biblioteko. Sed sub tio estu komprenataj nur 
unuaj kaj duaj ekzempleroj,- pluaj restas pose* 
dajo de l'nomita unuiĝo por ebligi laüstatutajn 
novakirojn.

Punkto 2 . National »Bibliothek starigos tiun 
havajon kiel kolekton apartan („Corpus separa* 
tum“), laü eblo en aparta ejo, kaj traktos kaj ad» 
ministros ĝin en egala maniero kiel la havajojn 
akiritajn de ĝi mem.

Punkto 3. Llzante la havajojn venintajn al 
National»Bibliothek pere de la unuiĝo, la mem« 
broj de la unuiĝo ĝuas la privilegion, ke je 
montro de ilia validan’a membrokarto kaj de 
identecon pruvanta legitimacio kun portreta foto» 
grafajo la uzantbiletoj por la presaj»kaj gazet« 
legejoj estas eldonataj al ili senpage, tiel ke de 
la unuiĝanoj povas esti uzataj senkoste ne nur 
la pecoj venintaj al National-Bibliothek pere de 
la unuiĝo, sed same ĉiuj aliaj havajoj de N a * 
tional-Bibliothek en la presaj* kaj gazet-legejoj.

Punkto 4. Kiomlonge National-Bibliothek 
por la starigo kaj ordigo de la havajoj trans* 
prenitaj de 1' unuigo ne povas liberigi apartajn 
ejojn, ĝi disponigas al la unuiĝo la ĉambron 
n»ro 46 en Aügustinerstödd kiel provizoran de- 
ponejon por starigopretaj havajoj. La definitiva 
solvo de la priloka problemo okazos post trans- 
lok go de la presajkolekto de National-Biblio
thek en la pretigotajn ejojn de Nova Kastelo.

Wien, la 30. de septembro 1928.
Por la unuiĝo „Internacia Esperanto*Muzeo en

W ien“:
La sekretario: La prezidanto

Walter Smital, m. p. Steiner, m, p.
Por „National-Bibliothek en W ien“ :

La ĝenerala direktoro:
Bidt, m. p.

La membroj de IEM W  afable sendu 
sian jarkotizon por 1929 sv. fr, 1.20 en 
UEA-kuponoj al ni.

En la „Intern, Kuratoran Komitaton" 
eniris lau nia invito prof. d-ro Bruno



Migliorini^Roma ka j s«ro Gaetano FacchE 
Brescia por Italujo.

M aterialo ricevita:
Lau donaclistoj n*roj 124. Laborista E  »Aso* 

cio^Leipzig, 125. Brita E.*Asoeio-London, 126. 
d=ro Sös-Wien, 127. P. A . Schendeler-Eind- 
hoven, 128. Bulgara E.^Asocio^Rcse, 129. Gae- 
tano Facdii^Brescia, 130. H. Sentis-Grenoble, 
131. H. I. Bulthuis'Haag, 132. Bahaa E.-eld.- 
Wandsbedc, 133. Dalmaü Liceo-Barcelona, 134. 
d--ro Spielmann-Bern, 135. Bohema E.^Servo" 
Moravany v. Ĉ., 136. H. j. Tninder^Sorabaja, 
Nederl. Hindujo, 137. Serumo^Instituto de Bruta 
Infektmalsano, Formosa, Japanujo.

Mono alveninta:
Esperantista Klubo-Ceske Budejovice, grave 

subteninta ĝis nun 1E M W , denove donacis je 
Novjaro 100 Kĉ. — N i elkore dankas al la 
grupo kaj ties prez. generalo Ramfcousek.

Aliaj subtenantoj por 1929: Gaetano Facchi» 
Brescia, Macek AIojz'Bör, Sv. Mikulas, kaj la 
ĝis nun al Antaŭkongreso aliĝintaj, kiuj jam 
per pago de 1' kongres-kotizo fariĝis membroj 
por 1929: V idu la liston sub „Antaukongreso".

Ciu estu membro de IE M W .!
Por Loka Kuratoia Komitato:

Smital, sekr. Steiner, prez.

XXI=-a en Budapest
2 . - 9 .  de augusto 1929. 

Komuna veturado per ŝipo al Buda
pest. Kotizo S. 35. — . Tuj anoncu vian 
aliĝon. Adreso: Esperanto-Kongreso, 
Budapest.

„ A n ta u k o n g re s o  al \a X X I-a"  k u n  
„ M a lfe rm o  de In te rn . E s p e ra n to -

M u zeo  en  W ie n "
Wien, 29. VII. -  1. VIII. 1929.

Leteradreso: Wien, l. Annagasse 5.

Protektoro:
Prezidanto de la Respubliko Aüstrio

Wilhelm Miklas.
Internacia Honora Kom itato:

A ü s t r io : ^

Kanceliero d^ro Seipel 
Ministro p. Instruado Schmitz 
Ministro p. Komerco d-ro Schürff 
Landestro d-ro Buresch 
Vicurbestro de Wien Hoss 
Cefepiskopo de Wien kard. d^ro Piffl

Sekcia ĉefo d^ro UebelhörA
Generaldirektor© de NationaFBiblio- 

thek Univ. prof. d*ro Bick
Univ. prof. d~ro Molisch, membro de 

Akademio por sciencoj en Wien
Prof, de Teknika Altlernejo d«ro 

d=r' inĝ. Schumann
Gen. direktoro de fervojoj d~ro Maschat

ße lgu jo :

Ambasadoro Le Ghait en Wien
Germ anlando:

Ambasadoro Grafo Lerchenfeld en 
Wien

Japanujo:
Ambasadoro Morie Ohno en Wien

E sp erantu jo :
Prof. Cart, prez. de Esp.=Akademio 

en Paris
Generalo Sebert, membro de Scienca 

Akademio en Paris
Leono Zamenhof en Warszawa.
Aliaj sekvos.
Kotizo: aŭ. Ŝ .7 . — au Dol. L — au 

sv. fr. 5.25 au Rm. 4.25 aŭ brit. S. 4 .— 
aü nederl. guld. 3.20 au belgaj fr. 7.25, 
al la kasisto d-ro E . S6s, Wien, I. 
Tuchlauben 18 per poŝtmnndato. Aldonu 
10 groŝojn, kiujn ni devas pagi al la 
leterportisto.

Por Ci tiu malgranda kotizo vi ricevos 
kongreskarton, kiu sola rajtigos vin je 
rabatita veturado sur fervojoj kaj ŝipoj 
en Aüstrio kaj al Budapest, senpagan 
vizon, sen kurado al la konsulejo, sen~ 
pagan abonon al Austria Esperantisto 
dum la unua duonjaro 1929 kun la 
sciigoj pri la kongresaranĝoj kaj la mu» 
zeaferoj, kongresinsignon, gvidlibron tra 
Wien, membrecon al Int.-Esp.^Muzeo 
por 1929 kun membrokarto ktp.

Programo:
29. de julio 1929 t

Kunigo de la karavanoj de U E A  kaj Mosse 
kaj de la aliaj samideanoj en Linz kaj de tie 
komuna veturo per ŝipo al Wien, Alveno je la 
6 =a vespere. Inteitempe venös al W ien la sam* 
ideanoj trans Graz, ßrudc a. L., Bratislava, 
Breclava, Gmünd / ĉiujn arigos salutkuoveno 
kun komuna vespermanĝo.
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30. de julio:
9 h Gvidado tra Malnova Wien en grupoj.
13 h komuna tagmanĝo
14 h ekskurso per tramo kaj nulgranda promen- 

ado al Kobenzl — Kahlenberg/ tie je belega 
rigardo al Wien vi trinkos bonan kafon

19 30 h komuna vespermanĝo en Rathauskeller 
(bonaj vino kaj biero).

31. de julio:
1 0  kaj 1 1  h oficialaj akceptoj
12 h Malfermo d* Int. Esp.-Muzeo en la kupol- 

salonego de National-Bibliothek en ĉeesto 
de la plej altrangaj personoj.

13*15 h fotografado sur Josefsplatz antaŭNational- 
Bibliothek

13*45 h komuna tagmanĝo 
14*45 h veturo per tramo al Schönbrunn (laŭ- 

vole vizitado de I' kastelo, Tivoli, menaĝerio, 
palmojdomego)

19 h komuna vespermanĝo.

1. de augusto:
8 h matene per komuna Sipo al Budapest.

La prezoj: Loĝcjo de Ŝ 4. — , kompkta ma* 
tenmanĝo 1 .2 0 ,- tagmanĝo <supo, rostajo kun al- 
donaĵo, farunajo) 2. — , vespermanĝo 2.50.

Alibis ĝis nun 40 personoj. La liston 
ni publikigos pro manko da loko en 
februara numero,

Uzu afable la aldonitan aliĝilon! 
Sendu la kotizon de Ŝ. 7, niaj abon» 

antoj de S. 5 en poStmarkoj per simpla 
letero au aldonu 10 gr. por poŝtmandato.

Por Prepara Komitato:
Hovorka sekr. Steiner prez.

Memorfesto al nia Majstro kaj
kolonelo Zwadi.

Hn la belaj klubejoj de I. Esperanto» 
Unuiĝo en Wien komenciĝis la parolad- 
programo 1928/1929 per la memorfesto 
al d-ro Zamenhof kaj kolonelo Zwach 
la 14. de decembro.

Ceestis anstatauante la francan am- 
basadoron grafon Clauzel, lia leg.-sekr., 
sekcia Cefo d-ro Uebelhör ei la kance- 
lierejo, ĝen. dir. univ. prof. d-ro Bick de 
National-Bibliothek kaj la samideanoj 
kort.-kons. d-ro Schumann <Teknika Alt- 
lernejo), d-ro Wollmann, d-ro Heeber, 
Kleĉka, pol.-kons. Buchsbaum kaj multaj

N -o 1

aliaj. „Reichspost" reprezentis redaktoro 
d-roTater.

Ni citas kelkajn senkulpigleterojn:
Der Bunbcakan&Ier 2Bien, 14. ©ejember 1928.

Se^r gecfjrter $crr ©berinfpektor!
Btit gropem Ontereffc habe id) Aenntniö ge* 

nommen ron betn mir freunblupfi überfenbeten 
Bortragaprogramm Obrer angcfebcneit ©fperanto* 
Bereinigung, auS beut id) mit lebhafter Befriebi- 
gung bie rege unb umfaffenbe Tätigkeit OpreS 
Bereineö feftftellen konnte.

Ottbem id) für Obre liebensroürbige ©inlabung 
3ur Teilnahme an Obren beoorftebenben Bcran» 
ftaltungcn oerbinblichft banke, bitte ich Bie oer* 
fiebert 311 fein, bap ich mit gropem Bcrgnügen 
in Auaficbt nehme, einem ober bem anberen Bor* 
trag bei^uroobnen, foferne mir bieS bie Amts* 
gcfchäfte irgenbroie ermöglichen feilten.

Leiber bin ich infolge anberroeitiger ßufage 
oerbinbert, bei Obrer Famenbof*Feicr 311 crfcheincn, 
unb ich bitte Bie, mein Fernbleiben gütigft ent* 
fcbulbigcn 3U roollen.

(Empfangen Bie, febr geehrter tperr ©ber* 
infpektor, beu Ausbruck meiner oor3Üglichftcn 
l3ocbad)tung.

Obr ergebener Bcipcl.

Der Bunhe&inimt'ter TBieir, 12. Pejember 1928.
für öcereetroejen

Rbj. öabl 774.
........ TBenn es meine bicnt’tlicbe Onanfprud)*

nähme irgenbroie geftattet, roerbe id) mir gcroip 
gerne einmal baS Bergniigen nehmen, oon ber 
(Einlabung ©ebraueb 31t machen . . . ."

B a u g o i n .
■— /

Büriiermeificr IBien, 15. ©c$cmbcr 1928.
ber Stabt QBien

Sehr geehrter f)crr ©berinfpektor!
Für bie freunblicbe Überfenbung bea BortragS* 

Brogranunes bca (Erftcn IBiener (Efpcvanto*Ber* 
eines unb Obre gefebäpte (Einlabung 3 0m Bcfucbc 
biefer Beranftaltungcn banke ich beftena.

Leiber bleibt mir bei ber Fälle meiner ©b« 
liegenbeiten fo roenig Fett, bap ich oft felbft bas 
IBicbtigftc oerfäumen mup. Och fürchte baber, bap 
ich mir es aud) roerbe oerfagni muffen, 3U Obren 
intcrcffanten Borträgen 311 kommen unb bitte Bie 
in biefern Falle, mein F ^ f ’̂ 'hen 31t entfebul* 
bigen.

Tltit bem Ausbrucke Dor3Üglid)ftcr Beobachtung
Beip.

.. . . . 0d) bebaure meine Abroefenbeit bei biefer 
©cbcnkfcicr um fo mehr, als ich mir ber Be* 
bcutui>g ber ©fpcranto*Bcroegung für bas TBirt* 
fcbaftsleben ber Bölker unb für ben intematio* 
nalcn Berfcebr ooll beroupt bin , . .

6 0 p.

Krome senkulpigis sin: Ministro
Thaler, prez. de Oberster Rechnungshof, 
ekscelenco Max Wladimir Beck, vicurb- 
estro Emmerling, sekcia ĉefo d-ro
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Weigel <ministerio por financoj), rek  ̂
toro de konsulakademio sekcia ĉefo 
Winter, prez. de DDSG. sekcia ĉefo 
Schonka, ĝen. dir. Czeija kaj dir. 
d=ro Schwaiger de Ravag, prez. de 
Paneŭropa LInio R, N. Coudenhove^Ka* 
lergi kaj ties ĝen. sekretarioj, ĝen. sekr. 
de Bundesbahnen Steyrer, mag. kons. 
Breunlich, Svehla^Gramatneusiedl, Ci* 
pera*Linz, LidKSalzburg, prof. Hiessl* 
Klosterneuburg, Raffelseder-Wien k. a.

S*ino Valerie Zwadt, la vidvino de 
nia „kolonelo", ne povis ĉeesti pro mal* 
sano.

Prez. Steiner salutis la gastojn kaj 
grupojn, la lastajn kiel kungastigantojn. 
Respondis reprez. de E ü W . Cedi kor* 
tuŝite.

La festparoladon faris katolika eldon* 
isto Hovorka, la memorparoladon je 
kolonelo Zwach d*ro Sos. F=ino Hödl 
deklamis „Ho, mia kor'"  kaj „Mia 
penso" de Zamenhof kun germana tra* 
duk o de Z wach. La muzikan parton 
bonege prizorgis fama kvarteto gefratoj 
Galimir, kiujn ni speciale dankas.

Eksambasadoro d-ro C. Th. Dumba
pri Esperanto.

En la belaj klubejoj de I. Esp *Unuigo 
en Wien parolis la 11. de jan. d*ro 
Dumba, eksambasadoro aüstria en Usono 
kaj prez, de Austria Societo por „Ligo 
de N acioj" pri „Ligo de Nacioj kaj 
la germanoj". Car la eminenta parolinto 
petis, ke oni komuniku lian nunan opi- 
nion pri E . al la esp.*istoj en ilia lingvo, 
tion plenumis s*ro Smital. Car ni opi* 
nias, ke tio interesos pli vastajn rondojn, 
ni publikigas laüvorte la tekston lau la
manuskripto de lia ekscelenco:

„Nia societo agas ne nur por la ideo de 
Ligo de Nacioj vera, tio estas de organizajo 
porpaca sur la bazo de piena egalrajteco de 
ĉiuj nacioj kaj ŝtatoj, sed antaŭ ĉio por la 
interkomprenigo de la nacioj, tio estas por la 
kreo de intelekta kaj morala atmosfero, kiu estas 
la antaŭkondiĉo por la plenumo de la paciga 
misiode Ligo de Nacioj. Sed tiu interproksimigo 
de la nacioj, la iom^post^ioma forigo de la

malfido, malsimpatio, ja de malamo inter la 
iamaj malamikoj dummilitaj premisas, ke la unu- 
opaj nacianoj el ambaü tendaroj ankaü povas 
kompreni sin reciproke, tio estas, ke iii posedas 
komunan interkomprenigilon/ ĉar ne kompren- 
ante sin reciproke lau vortoj oni ankaü ne 
povas interkomprenigi sin anime. M i estas kon- 
vinkita, ke la ekzisto kaj la generali alpreno de 
tia interkomprenigilo, kia estas Esperanto, efike 
akcelus kaj plirapidigus la mensan interprok- 
simiĝon de la nacioj. Tion konsiderante ni sa~ 
lutas la esp.-istojn kiel bonvenajn samliganojn, 
al kiuj ni povas apenaŭ suHĉe danki pro ilia 
pio.iira laboro. M i mem havis dum iom longa 
tempo la impreson, ke la angla lingvo estas la 
mondlingvo kaj povus anstataüi E:sp.-on. Sed 
nun mi kredas, ke la spirito de tiu lingvo estas 
tiom fremda al tiu de la latinidaj lingvoj, ke la 
latinidlingvaj nacicj nur tre malfacile povus 
ellerni la lingvon anglan, por tute ne paroli pri 
la malfucilajoj prononcaj.

Tial mi opinias, ke Esp. speciale por Eüropo 
estas eksterr.orme valora interkomprenigilo, al 
kies disvastiĝo kaj lina venko mi deziras plejan 
sukceson."

La sekvinta germat.lingva parolado 
vekis en la auskultintaro egan entuzias* 
mon, kiu je la fino eksplodigis dufojan 
aplaudadon. Nur malofte oni ja audas 
fiel elegante parolantan fakulon, kiu 
kapablas klare skizi tian komplikan ma» 
terion, kia estas la internacia politiko. 
Ne* mirinde do, ke multaj esprimis la 
deziron, ofte audi tian bonegan oratoron.

La grupoj kaj izoiuloj elkore estas 
invitataj kaj petataj, veni mem kaj venigi 
konatojn al Amuzvespero de „Unuiĝo". 
Per bona vizitado la esp.*fstoj montros 
al la gastoj, ke ckzistas veraj samideanoj 
en Wien. Per forresto vi malutilus unu* 
avice al Esperanto, tio estas: al vi men.

Tre Satataj legar.toj!
Kiuj el vi ne malmrndis A E .  ĝis an tau 

presado de ĉi tiu nume o, restas abonai toj, ĉar 
ankaü por d ni pres gis la numerojm Sed ili ne 
bedaŭros, car speciale en ĉi tu jaro ili legos 
multon interesan pri niaj a'angoj en Aüstrio ktp. 
N i petas, ke la ankoraü nepagintaj bonvolu nun 
sendi la kotlzon de Ŝ. 4 80 por 1929 aü a!* 
menaü la unuzn duonon kiel pzrtpagon.

Legu la aldonitan varbilon
de U. E. A.
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Q J e r g n i i g u n g ^ o b e n b
i>c& I. TBiener (ffperantp-ftlub, I., Annagaffe 5, I. Steck 

tn ben Räumen ber ĴoHtifrfjen (3>efeIIfd)aft
am $. ^cbruar 1929; Beginn $ Hl)r abenbeä, (£nbe gegen 12 llbr.

TRitroirfeung haben ^ugefagt:

Abelbeib Bergmann (lieber $ur laute), Aenne QTticbalffet (Staatsopernfängerin),. 
Trübe Traubert (Soubrette), Aina Balmar (Atfeufe); Bubolf (ballent (Biolinoirtuofe), 
0tto (blafer (CDperettcntenor), Anton Taufcbe (ftonsertfänger), Aleranbcr Baüa£ 
((Tonferencier), Tbeobor TBeip (Bortragsmeiftcr), S ran3 3 cbben (Aialektbicbter).

Aie Aarbietungen erfolgen in beutfeber Sprache unb in (Efperanto.

Begiebcitrag S 2. — .

Originala verkaro de d*ro Zamenhof.
Lau materialo kolektita de d*ro Diet* 

teile, direktoro de E  *Instituto por la 
Germana Respubliko, estu eldonota libro 
»Orig. verkaro de d*ro Zamenhof«. Gi 
montru la majstron en lia evoluo, liajn 
pensojn, proponojn kaj ideojn pri orga* 
nizo kaj pri la evoluo de la lingvo, liajn 
juĝojn pri ĉiuj okazintaĵoj en E ., liajn 
esperojn, suferojn. La libro ampleksos 
krom aldonotaj faksimiloj de la unua 
E.-gazero kaj originalaj leteroj, proks. 
500 pĝ., formato 14'5X 22’5cm. Cia 
prezo estos pksm. Rm. 12.

La eldonprocedo nur komenciĝos, se 
ĝis 31. de jan. 1929 almenau 1000 per* 
sonoj antaiimendos la verkon je favora 
prezo de Rm. 9 .— Ce la eldonejo 
Hirt 'S) Sohn, Leipzig.

Vidu! SAT*vortaron antaiimendis 
1000 celkonsciaj esp.*istoj.

Ne postrestu! Vi mendu tuj »Origi- 
nalan verkaron de d*ro Zamenhof« !

Sennaciulo skribas en sia n*ro 219, 
pĝ. 91: „En A E. <nov.) ni legis, ke 
Heroldo estas nia sola semajna gazeto.<!)

La redaktoro de A E. kredeble su* 
feras je okul-difekto/ aliel li ne povus 
csti malrimarkinta, ke jam en la 5*a 
jaro aperas tute regule Ciusemajne la 
esp. lab. gazeto „Sennaciulo", kaj ke ĝi 
eC havas pli ol unu milon pli da abon* 
antoj ol la „sola semajna Heroldo".

Cbäftc belieb toiükommcn.

Ni bone konas „Sennaciulon" kaj kun 
intereso ĝin ĉiam legas kaj eĉ tre ofte 
represas el ĝia enhavo, Car A E  estas 
vere neutrala organo. Pro tio A E. an
kau instigis al abono de Heroldo, kiu 
estas „nia sola neutrala semajna ga~ 
zeto".

Esperanto-Praktiko!
Pro malgranda abonantaro Hrmo Mosse de* 

cidis pri fesigo de ĉi tiu bonega ga;eto, kiu 
ĉete pritraktas lingvajn demandojn kaj per tio 
multe helpas la progresintojn je pliperfektiĝo. 
La fondinto kaj nuna redaktoro, nia konata 
LK.-ano Fr. EILrsieck-Berlin sukeesis, ke Mosse 
daürigos <a eldonadon en la espzro, ke 5 0 0  nov* 
abonoj venös.

Do ankaü vi kunhelpu, por restigi vivanta 
Esperanto-Praktikon!

Postulu senpage la januar-numeron de 
R. M oss; <Esperanto-Fako>, Berlin S W  tg, Je* 
rusalemstr. 4 6  — 4 9 .

Gravaĵoj.
Zam enhof-strato en W ien. Lau raporto 

de „La socialisto" la urba konsilantaro decidis 
nomi straton en la X II. distrikto lau nia majstro. 
lniciatis tion Aü 'fria  Laborista Ligo Esp.-ista, 
kiun ni elko-e gratuias pro ĉi tiu sukeeso.

„Volks^eitung" en ambaü eHonoj, „gran* 
da" kaj „malgranda" en 240.000 ekzempleroj, 
publikigas depost 1 3.jan. ĉiudimanĉe E.-iecionojn. 
Verkas ilin s-ano L. Siedl/ peris la aferon 
R. M . Frey. Koran dankon al ambaü!

Originala stenografisistemo por Esper» 
anto de prof. Ewald Brabbee. Tiu en fak* 
istaj rondoj internacie konata eminentulo, fnter- 
esite por E. de nia diligenta Karl Haager, 
Science studis la lingvon kaj verkis stenogr. 
sistemon ne adaptitan sed originalan por E . — 
Gi estas mirinde tacile lernebla, bela, nekre*
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deble praktika,- aperos post unu monato/ men* 
debla ĉe A . E.

E.»hoteloj en W ien. „Excelsior", I.. Roten» 
turmstr. 24, kaj „Hotel de France", I., Schotten» 
ring 3, fiksos ĉe la enirejoj tabulojn „Esperanto» 
Hotelo".

IC K  — Genevo petis en sia cirku^ 
lero n-ro 43 pro publikigo de jenaj 
aferoj:

E . en K om ercaj lernejo j: La Soc. Franca 
por la Propagando de E. jus starigis sta- 
tistikon pri E. en komerco»lernejoj. Por faciligi 
internacian informadon ni petas sendi al ni ĝis 
1 0 . februaro la sekvantajn indikojn, kiujn ni 
kolektos kaj tuj sendos al IC K  — Genevo:

1. En  kiom da komerclernejoj de via urbo 
estas enkondukita E. en instru-planon ?

2. En kiom da lernejoj okazas instruado 
a> fakultativa, b) deviga, c> eksterplane kiel 
kursoj?

3. Cu ek zamenoj okazas lau oticiala regularo 
kaj lau kiu? (Citu la koncernan dekreton!)

„Radio 'S )  Esperanto", de kiu bonega 
broŝuro G. E. A., Johanniterstr. 9, Berlin S W  61 
disponas ankoraŭ pri sufiĉa kvanto.

Slosiloj. Aperis jus novaj eldonoj de la 
normigita Slosilo en la lingvoj Nederlanda: 
Eid. E. Blök, Vechtestr. 60, Amsterdam,- Ru- 
mana: Eid. Komitato p. la Rumana Ŝlosilo, 
s-ro S. Prager, Str. Piata Amoi 15 bis, Bucu- 
resti 3. Mendcjn oni direktu al la eld. au al
U E A .

P. T . T . La C. O. de Esp.-istoj de Ligilo 
de USSR. aperigis broŝuron de N. Modonov 
pri E. en la sferoj de poStistoj, telegrafistoj kaj 
telefonistoj <PTT) de Sovet-Respublikoj. Hav* 
ebla de P. Filliätre, 54, rue Custine, Paris 18 
por sv. fr. — . 2 0  po ekzemplero.

Instruiloj: Interesitojn pri la intuicia instru» 
metodo por E. ni atentigas pri la Instruilo de 
Benson-School of E., Inc., 518 Broad Str., 
Newark, New  Jersey, U. S. A. <Recenzo en 
venonta n-ro de A E .) IC K .

„D a s Esperanto ein K ulturfaktor'’ fest» 
skribajo okaze de 1' 17. Germana E.-Kongreso, 
kompostita de Alex. Schwarz. Bonega germana 
propagandilo por ĉiu, 140 paĝoj. Vidu la recenz» 
on en A E .  n-ro 9 el 1928. Fr.vora prezo por 
niaj legantoj Rm. 2.— anstztau Rm. 2.80 plus 
sendkostoj. Mendu ĉe Germana E.»Asocio, 
Berlin, S W  61, johanniterstr. 9.

18»a Germana E.*kongreso je Pasko en 
Frankfurt a. M . Adreso: S*ino E. v. Studcrad, 
Holbeinstr. 41. Kotizo: Rm. 8 , familianoj Rm. 5.

X IV *a  Intern. Kongreso de katolikaj 
esp.*istoj okzzos en Praha.

Svedujo: S-roj Ce kaj Morariu gvidas en 
diversaj lokoj kursojn kun bonega sukceso. En
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Svedujo la movado per tiaj aranĝoj multe pro» 
gresas.

Pri Sat*Vortaro. Preskau 1000 personoj jam 
antaümendis kaj pagis la 4 5 0  — 5 0 0  paĝan vort» 
aron, kiu estos eldonata en 1929.

E.»gvidlibro „Zittau kaj ĝia montaro", 
verkita de s»ro Knoll, estas senpage havebla. 
Mendu ĝin germanlingve ĉe Verkehrsverein E. V „  
Zittau <Saksujo>, Weberstr. kaj nienciu nian 
gazeton.

Antwerpen: La komitato d; la Mondeks- 
pozicio (Kolonicj, Navigacio, Flandra Arto) 
aprilo-oktobro 1930 eldonis varbfolion kaj 
glumarkon esp.-lingvajn.

Urĝa peto!
Kun granda surprizo ni sciiĝis, ke malgrau 

ĉiuj niaj klopodoj, eksigi ĉiujn plendojn pri ne 
kvitancita monsendo por forigo de la kongresa 
deficito el la XV Ia, au pri nerespondo al leter» 
oj, troviĝas nun ankoraü samideanoj, kiuj ne 
estas kontentigita5. M i petas ĉiu;n tiujn, precize 
informi nin, por ke ni povu kontroli la aferon.

Kun antaüa danko
I., Tuchlauben 18 Por L. K. K. — Wien:
Wien <Austrio). D-ro Edmund Sos

komitatano de U E A .
Pro manko de spaco en nia gazeto ne estas 

eblc, aparte presigi la nomojn de ĉiuj ur.uopaj 
aĉetantoj de subvenciaj kuponoj. I.a redakeio.

☆  ☆  ☆
Nia organo estas informilo. E rara  estus 

la opinio, ke ĝi servu por personaj atakoj. 
Ankau fa du sekvantaj artikoloj celas ne» 
nion alian ol komprenigi per faktoj, kial la 
landa organizo sin fine devis liberigi de la 
aiuditaj personoj. Ni bezonas por la est» 
onto : Ordon, sincerecon kaj laborcblonl

Kion vi diras ?
En Austrio preskau ĉiuj gvidantaj 

personoj estas favorigitaj al E . kaj ili 
protektas resp. subtenos la oficialajn 
E.*arangojn en somero nunjara.

Pro tio la serioza parto de nia esp.*̂  
istaro konsentis pri la neceso, firmigi la 
ĝis nun vere ne solidan bazon de la 
movado per kreo de lege registrita o p » 

ganizajo landa. Malgranda areto, al kiu 
tre plaĉis la ĝisnuna neregulita siste- 
mo delegitara, kiu trovis precipe ĝin 
ideala, praktika kaj pro tio imitinda, 
kontraubatalis la firmigon. Spirita gvi« 
danto: D-ro Emil Pfeffer. Li tarnen 
eniris komitaton por preparo de statutoj
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por nova aŭstria E.®„Ligo". Sed ne 
laborante lau tiu komisio de 1' kongreso 
en Korneuburg li kontraŭe per pasiveco 
kaj pasivigo de aliaj kunkomiisitoj pro® 
krastis la aferon uzante ia tempon — 
por fondi konlraŭorganizon sub la sen® 
kulpŝajna titolo „Ligo" de Esperanto® 
amikoj.

La 6. de januaro okazis konferenco 
por fini la statutaferon kaj fme fondi 
firman organizaĵon laŭ germanregna mo® 
delo, por kiu ni pro la „Ligo" fiksis la 
titolon „Austria Esperanto® Asocio". 
Tie la grupreprezentantoj denove spertis, 
ke kunlaboro kun Pfeffer kaj liaj samide® 
anoj ne estos plu ebla. Pro tio la grupoj 
ekster kaj grandparto de tiuj en Wien 
eksiĝis el la kaŭĉuka kaj pro tio por 
kelkaj tre oportuna AED., kaj findeci» 
dis pri la dum monatoj preparitaj sta® 
tutoj. Ilin aprobis la regna estraro jam 
la 8. de januaro.

Kaj nun miru, mondo esperantista!
„Kiu kompromitas nian movadon?"
Sub Ci tiu titolo en Heroldo aperis 

en julio 1925 kelka; artikoloj pri s®ro 
Franz Josef Schade. La kompromitado 
estas bedaürinde ankorau aktuala. S®ro 
Schade de tiu tempo estis retirinta sin 
(anstatau sin defendi) kaj kelkfoje de® 
klaris, ke li ne plu emas iudi rolon en 
nia movado. Seriozajn homojn konten- 
tigis tio, Car en multaj internaciaj kun® 
venoj aüstrianoj devis sperti, ke nur 
elparolante la nomon Schade oni vekis 
per tio bedaurindan indignon, malemon 
kaj malfidon kontrau aöstriaj aranĝoj. 
La aütoro de Ci tiuj linioj konfesas, ke 
li mem kunkulpas je tio, Car li tiam 
provis savi s®ron Schade. Car minacas 
denove danĝero per lia reapero, la esp.® 
istaro estu ĝustatempe informata.

Kiam la kongresafero en 1924 estis 
jam komencita, inter la esp.®istaro de 
Wien aŭdiĝis kelkaj voĉoj kontrau la 
kongreso,- de homoj sen respondeca 
sento, kiuj per sia sintenado poste tre 
malfaciligis la situon de LKK. Kaj, kiam

mi ekagis, por helpi al la bedaurindaj 
viktimoj de sia idealismo (Zwach f, Hart® 
wich f, Steinbauer f, Sos ktp.) ĝuste la 
antaüe aluditaj atakis min pro mia hei® 
pemo — al Schade.

Cu ne karakterizas ambaii partojn, ke 
la samaj personoj nun sin subigas al la 
gvidado de Schade?

Kio tiom rekomendas lin? Verŝajne 
liaj deficitoj je gazeto „Nova Tempo", 
librejo samnoma, ekspozicio en foirpa® 
laco kaj la fama XVI®a!

Legantoj de Heroldo scias, kion sig® 
nifas la adreso: Wien, VI. Mollard® 
gasse55. La unua subtena ago de Schade 
por la AED.®restaĵoj estas, ke li dis® 
ponigis al ili Ci tiun „konatan" adreson.

Bonvolu tial noti, ke por Ciuj ofici® 
alaj aranĝoj en Austrio servos de nun 
la adreso Austria Esperanto ® Asocio, 
Wien, I. Annagasse 5.

Ne personaj motivoj diktis al mi Ci 
tiun informon <alie mi ne estus volonte 
subteninta la nomitajn personojn!). Sed 
nun, kiam la atento de influhavaj per® 
sonoj estas direktita al nia movado, Ciu 
respondeca homo en nia lando devas 
konfesi unu ĉefan necesaĵon: Purecon !

Hugo Steiner,

„Weltsprache"
„Bund der Esperanto®Freunde."
Du bonaj ideoj — bedaürinde fuŝitaj.
Cu vi malkonsentus E.®propagandilon 

por la germana publiko en Austrio? 
Sed — Cu vi opinias efika kaj tial ne- 
cesagermanlingvan E.®propagandilon,kiu 
estas destinita por la germanlingva teri® 
torio (!), eliras en Austrio kaj estas 
redaktata de polo?

Due: Cu vi malkonsentus Ligon de 
neesp.-istoj subtenemaj, kiu) emas oferi 
monon al nia movado? Sed — Cu„Ligo" 
tauge subtenas nian movadon, kiu hodiau 
estas esp.®ista, morgaŭ neesp.®i‘sta <laü 
diversaj eldiroj de d®ro Pfeffer) kaj 
postulas de siaj anoj ĝis Ŝ. 10.— Ciu*® 
monate, dum por la landa organizafo 60
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groŝoj jare estis „tro multe“? Cu vi 
opinias ĝin taŭga progresigilo sub gvid« 
ado de homo, kiu mem deklaris bone 
scii, ke li nenion povas atingi ĉe la 
austria publiko? Juĝu mem!

Neniu, kiu dum jaroj laboris kun ni, 
povas plendi <se li ne volas kalumnii), 
ke ni iam, ie, iel faris diferencon inter 
samideanoj lau nacieco, religio au pro« 
fesio. Sed ĉiugermano konsentos, ke ekz. 
la plej tafiga persono por varbi ĉehojn 
en Praha certe ne estas germano <vidu 
pro tio la bonan harmonion en Ceho« 
slovakujo inter ĉeha kaj germana E.«

Anonco: Neesperantistoj havigu al 
la E.*movado mononl a  landan organi« 
zon la afero ne tuŝos. Fakto: Delegitoj 
pretendas paroli en la nomo de siaj 
450 <?> esp.«istaj anoj kaj celas atingi 
per ties nombro voĉplejmulton en AED.« 
Konferenco. EC la intenco fondi orga« 
nizaĵon kontraŭ A ED . poste ne povis 
esti neata de fidela „figano“.

Anonco: „Demokrata“ estrarelekto
post aniĝo de 500 membroj. Fakto: Sep 
personoj hazarde kunvenintaj <lau anonco 
al la polico „ĝenerafkunsido") elektis
&m*

Anonco: En AED.«estrarkunsido la 
29. sept. d«ro Pf. neis la ekziston de 
Lig«estraro. Fakto: La estraranonco al 
polico estas datita de 1' 5. sept., sub« 
skribita de „d«ro Pfeffer, prezidanto.“

Cu vi sentas apetiton je pluafoj tiaj? 
Ni povas liveri ilin.

Nun vi eble jam komprenas, kial St. 
deklaris, ke li daurigos sian laboradon 
nur sen d«ro Pfeffer,- komprenos eble 
ankaŭ, kial tiu grupo ĉirkaŭ d«ro Pfeffer 
kontrauagis fondon de A EA ., nepre volas 
restigi la AED«torson <pro stampilo) 
kaj en sia plej nova fondaĵo „Raportoj de 
A E D ./ ' n«ro 1., eĉ ne rezignas uzi ne« 
ĝustaĵojn kiel batalilon.

Simpla karto skribita al rcdakcio, kiu publi» 
kigis artikolon pri Esperanto, ofte pli utilas ol 
multaj disdonitaj propagandiloj!

I A ustria  Bsperanfo^Asocio I
I Wien, I., Annagasse 5___________I

A E D ,« A E A .
En la Aiistria Esp.«Konferenco la

6. jan. ĉj. atgm. temis ĉefe pri la efek« 
tivigo de postuloj, faritaj dum la pasint- 
jara Austria E.«Kongreso en Korneu« 
bürg,- tio estas la kreo de tutaüstria 
organizo lau leĝa bazo. ö is  nun la re- 
prezentantoj de la provincaj grupoj, kiuj 
oferante tempon kaj monon, venas al 
konferencoj, kelkfoje jam spertis, ke ĉiam 
la samaj personoj el Wien malhelpis la 
laborojn per tute ne motivita opozicio,

Kelkajn tagojn antau la lasta konfe« 
renco anoncis la novefondita „Ligo de 
Amikoj al Esp." <Bund der Esperanto« 
freunde) sian aliĝon al AF2D. Prez. 
Steiner malakceptis ĉi tiun aliĝon lau 
AED.«regularo § 6, <Car „Ligoy/ estis 
deklarita „neesperantista") lasante la 
findecidon al la konferenco mem.

Prez. Steiner malfermis la konferencon 
kaj proponis ŝanĝon de la tagordo tiel, 
ke „Weltsprache“ estu unue pritraktata. 
D«ro Pfeffer estis kontrau la propono, 
sed deziris, ke oni konsentu la aliĝon 
de „Ligo“. Hallamayr«Graz petis, ke 
Steiner raportu pri la motivoj de aliĝ« 
rifuzo de „Ligo“. Steiner transdonis la 
prezidon al cl-ro Sos kaj raportis pri la 
kialoj de la rifuzo, Car la deklaroj de 
Steiner estis malagrablaj al d«ro Pfeffer, 
liaj anoj ekkondutis tiom neparlamentece, 
ke la reprezentantoj provincaj anoncis 
la eksiĝon de siaj grupoj el A ED . La 
saman faris Unua E.«Unuigo, Virina 
Sekcio, Teknik«akademia Klubo el Wien. 
<Ofichavantoj ne estis reprezentitaj). 
D«ro Sos fermis la kunsidon kaj for« 
lasis la konferencejon kun la reprezent« 
antoj de la nomitaj grupoj, kiuj post« 
tgm. kunvenis kaj, ne ĝenate de ten« 
denca opozicio, pridiskutis la novajn 
statutojn kaj konstitucion de Austria 
Esperanto«Asocio österreichischer Es« 
peranto«Bund>, Specialon dankon meritas
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niaj samideanoj en Graz. Ke en Ja post« 
tagmeza kunsido regis plena harmonio, 
ne estas necese diri.

Jen la adresoj de la elektitaj estrar«
anoj:
Prez.: Hugo Steiner, Wien, 1. Annagasse 5 
Viceprcz. D-ro E. Sos, Wien, I. TuAlauben 18

Prof, d-ro Fr. Christanell, Parsch- 
Salzburg

Afergvklanto: Nik. Hovorka, eldonisto, Wien,
IX. Löblitbgasse 3

Sekrctarioj: Instr. Karl Haager, Wien, XV II.
Gschwandtnergasse 38 

Instr. Gustav Weber, Wien, II. 
Kl. Pfarrgasse 24

Kasistino: Instr. Marie Müllncr, Korneuburg,
Chimanigasse 29.

Gis nun elektitaj anoj de la konsil« 
antaro:
Erwin G. Bernfeld, ĉefdel. de U EA ., Wien,

II. Czerninplatz 5
Willibald Rogier, oficisto, St. Peter bei Graz,

Gartenstrafte 11
Walter Smital, Radio-W ien, V. Kohlgasse 36

A  A

Hugo Steiner jun. stud. teh. arh. Bisamberg 248 
Julius Szekely, fabrikanto, Wien, III. Untere

Weifigärbcrstraftc 49.

Ciuj ekfunkciu tu j post aprobo 
de la statutoj. Tiuj estis jam la 8. de 
januaro aprobitaj de la registaro kaj 
AEA.«estraro konstituiĝis sabate la 
12. jan. Adreso: Austria Esperanto« 
Asocio <Österr. Esp.«Bund>, Wien, I., 
Annagasse 5, kie ĉiun mardon, Jaüdon 
kaj sabaton de 9 —12h estas renkon« 
teblaj funkciantoj.

Krom Esp.«grupoj povas aliĝi Ĉiu 
izola esperantisto <vj 4, P. 2> pagante 
kotizon da S 1.20 po jaro.

Ni ne dubas, ke Ciu serioza samt« 
deano kaj favoranto de nia movado 
ĝoje salutos fa firman organizon kaj 
akcelos la ĉijarajn publikajn aranĝojn.

Kiu ŝatas laŭordan laboron, anoncu 
tuj sian aliĝon! Statutekzemplero al« 
donita!

Por Aŭstria E.-Asocio:
Hovorka d-ro Sos Steiner
afergvid. vieprez. prez.

Braunau: 2amenhof-festo okazis la 15. XII. 
en hotelo Fink, la ejo de la vigla grupeto. 
Kunhelpis al gefratoj Haselbauer, la iniciintoj

de la tiea movado, ankau f-inoj Spitzendoppler, 
Baumgartner, Gscheidlinger, s-roj Langer, 
Rameis kaj Wurm. Ceestis 3 gastoj el Linz, el 
kiuj s-ro Mraz faris paroladon. N ova  kurso 
komenciĝis.

G raz: E .-S o c . „Em ilio P eltier": Okaze 
de la naskiĝfesto de nia kara Majstro la societo 
aranĝis la 17. decembro 1928 „Zamenhofan 
solenajon", kiu estis bone vizitata. Vieprez. 
d-ro Friedl rakontis el la vivo de d-ro Zam rn- 
hof, f-ino Mentschik deklamis la poemon „La 
vojo" kaj s-ro Dürschmid prelegis parton el la 
malferma parolado de nia Majstro okaze de la 
lila Univ. E.-Kongreso en Cambridge. Fine 
pro la „Tago de la Esperantolibro" preskaü 
ĉiuj partoprenantoj aĉetis librojn, plejparte el- 
donajojn de la Eldonsocieto Sta Miĥaelo, Paris.

Karl Dürsdimid.

Innsbruck: Je invito de Urania okazis en 
historia „Klaudia"-salonego paroladoj de H. Be- 
derlunger mj., del. de U E A ., dir. A. Mair, 
landestro por Tirolio, kaj d-ro Velkow, estrar- 
ano de E.-klubo pri Esperanto. E l la granda 
auskultantaro sin anoncis granda aro por ko- 
mencota kurso.

W ien: E .-so c . „D anubio" aranĝis la 19. 12.
pro la jam okazinta komuna Zamenhof-Zwach- 
fcsto nur internan Zamenhof-memorvesperon. 
Post salutvortoj de prez. Cech lautlegis s-roj 
Majtaniĉ kaj d-ro Weingast el verkoj de Zamen- 
hof. S-ro Vasta parolis pri la librotago men» 
ciante, ke la anoj aĉetis 80 librojn, kiujn ili 
donacis al la biblioteko de la societo.

W ien: E.-soc. Konkordo aranĝis la 15. 1 2 . 
Zamenhoffeston, en kiu ĝi faris prezentadon de 
revuo „La Konkordanoj" kaj kantadon de la 
kantoj „La Konkordanoj" kaj „Gelöbnis", kaj 
„La turo ĉe Babelo" en 5 bildoj.

Kat. Unuigo Esp .-tsta : generala kunsido 
la 27. I. je la 4h ptgm. VIII. Piaristmg. 43*11. — 
G i festis Zamenhof la 12. 1 2  per festparolado 
<s-ro Sdtiebl) kaj kantoj.

W ien * I. E.-Unuiĝo en W ien: General- 
kunsido la 25. jan., precize je la 7 h. vesp. en 
la klubejo I. Annagasse 5/ 1. febr. ekzercado
por progresintoj sub gvidado de d-ro Sos,- 
8 . febr. Granda Amuzvespero <vidu pg. 6 ),- 
15. febr. prelego de mag. A . Taussig.

Kath. Kreuzbündnis, I. Judenplatz 2./II 
komencis E.-kurson, senpage viziteblan, ĉiun 
jaüdon de la 7h vesp.

Honorigo.
La anoj de E.-grupo en Baden surprizis kaj 

ege ĝojigis sian prezidanton Fronay je Krist- 
nasko per transdonado de belega arĝenta cigared- 
ujo kun enskribo. Sekretario Bittmann en flua 
E. esprimis la dankon de la grupo al la sen- 
laca prezidanto.
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Vere harmoniaj kaj ekzemplondonaj cstas la 
rilatoj inter la anaro!

G ratu lon
al nia samideano d=ro Karl Postl-Wien okaze 
de lia doktoriĝo,

M orto.
Mortis nur 30-jara la edzino de nia fervora 

samideano insir. Franz Watzinger-Villach. La 
kara mortintino multe helpis la edzon en lia 
E.-Iaboro. Si ripozu en paĉ o! A l la edzo nian 
elkoran kondolencon!

So lvo  de la enigmo de K. Haager el n*ro 12: 
Londjno, fulmzigzago, barbarismo, akceli, hast- 
onado. „Danzig, Barcelona". Bonajn solvojn 
sendis: Erber * Graz, Pich - Kaltenleutgcben,
Schöpfleuthner-Krems, Käte Haselbauer-Braunau. 
E. Dittrich, Rafelseder kaj J. Siml el Wien. 
Premiojn <libreton> ricevis: Dittrich, Haselbauer, 
Pich.

Korespondado:
PK. postk.,- PI. ■ pk. il/ L. ==■ letero! 

PM . —  poltm,' bfl. - PM. bildflanke,
Barcelona (Hispanujo): F. Curto Baste, Oliva 28 

<Sagrera>.
Nagykörös <Hungarujo>: Ant. Khirer, PM. 
Sheffield (Anglujo): L. Anderson, 5 Skipton Rd., 

Pttsmoor, L., PK.
Varberg (Svedujo) Gunnar Johansson, Skans- 

gatan 26, L., PM . <Laü „Heroldo").

Katolikaj Esperantistoj subtenu vian
literaturon!

EsperoKatolika.duonmon.revuopojare S 7.— 
La Etulo, monate por geknaboj „ „ 1.50
Skolta Heroldo, monate por geskoltoj „ „ 3,—
Eldonsocieto St Mihaelo, Paris. Amikoj 

pagas unufoje S 150, Bo ifarantoj pojare S 7. — , 
Pagoj popartaj estas eblaj! Petu informojn ĉe: 
Abonejo por Aüstrio Karl Dürschmid, Graz, 
I., Herreng. 23. Oest. Postspark. Nro. D  122.791.

Rekomendindaj firmoj.
Korncuburg.

Bäckerei == bakejo:
Karl Luegmayer <E>, Albrechtstraße 3.

Gemischtwaren —  Diversajoj:
A lo is Cisar, Bisambergstr. 21.

Kaltenleutgeben.
Peter Pich, komercisto, Hauptstraße 61.

Kie oni renkontas E.=istojn?
Graz.

Esp.-Verein für Steiermark, Geschäftsstelle 
<oficejo> Radetzkystr. 6  IH, Vereinsheim <kunv.> 
»Pastete«, Sporg. 28, Do <J) 20 — 23 h.

Leoben.
Esp.-Verein für Steiermark: Cafe Weidbacher, 

Mittwoch (me) 20— 22 h.

Innsbruck.
Arbeiter-Esp.-Klub <Laborista klubo), Südtiroler 

Platz, Hotel Sonne, Do <i> 20 — 22 h.
Esperanto-Klub, Gasthof »Grüner Baum«, M u 

seumstraße. M i (me) 20— 22 h.

Wien.
Katolika Unuiĝo E.-ista en Wien, !. Schotlenhof 

<Akademikerheim> M i <m:> 17’30— 19*30 h.
I. Esp.-Unuigo-Wien, I„ Annagasse 5, I-a et., 

klubejoj de »Politische Gesellschaft«, Fr. (v.) 
19 30 h.

Austria Pacifista Esp.-Societo, IV., Schüffer- 
gasse 3, M i <mc> de 19 h.

Esp.-Verein der städt. Angestellten Wiens, 
IV., Schäffergasse 3, ĉ utage 17 — 19 h.

»Konkordo«, IV., Margarctenstraße 33, (Cafe 
Aüstria), Do <j> 20 h.

Viena Akademia Unuiĝo Esp., VII., Neubau
gasse 25, Cafe F^lsahof, M o  <l) 19— 23 h.

Esp.-societo, »Danubio«. VII., Neubaugasse 25, 
Cafe Eisohof, M o  <1> 1 9 -2 3  h.

Esp.-societo »Fideleco«, Währinger Bürge'rcafe, 
XVII!., Staudgasse 1 , D i (m> 16— 19 h.

W i e n i Ho t e l  E x c e l s i o r
H o t e l  de F r a n c e g

I., S cb o tten rin g  N r . 3
Tel.^adr.: „France Hotel"

I  I ,

(iam a  H a b sb u rg )

R o te n tu rm s tra ß e  N r .
Tel.^adr.: „Excelsior"

24

Unuarangaj pensionejoj por familioj kun moderna komforto. Fluanta varma kaj malvarma
akvoj kaj ŝtata telefono en la ĉambroj. Apartamentoj kun banejo.

Lifto — Remizo — Restoracio — Kafejo.

Posedanto: Jul. Herzog
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Verlag Paul Knepler (Wallishausser'sche Buchhandlung) Wien I.
Lichtensteg 1.

E s p e r a n t o - P a r o l e k z e r c a r o
für österr. Haupt- und Mittelschulen nach Bildern von Holzel

von Dir. Fritz S t e n g e l
Mit 9 Bildertafeln in eigener Mappe

103 Seiten P r e i s  S  2 * 4 0  Steif kartoniert

Vollständiger Lehrgang der internationalen Hiltsspradie E S P E R A N T O
Von Glück und Dr. Edmund Sos 

21. — 30. Tausend. Kartoniert S 1'70 <Mk. 1. — )
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!;iitiiiniiiiiii
Poeziajoj, Schiller <2a nova eld.) — Zw ach ................................................... S 1’20
Esperanto-Deutsche Sprach-Bibliothek von Dr. E. PfcfFer ausgewählte Esp.-Lektüre

für Anfänger und K u r se ........................................................................  — '60
Bonseis, So land ro .....................................................................................„ 1’50
Koudenhove-Kalergi, Paneüropa M an ifesto ....................................... * „  — '60
Esperanto-Schlüssel....................................................................................  — '30
Esperantokarlen (Wiener Ansichten).............................................................„ — '20
Sämtliche auf dem Gebiete der Esperanto-Literatur erchienenen Bücher stets lagernd.

Katalog auf Wunsch gratis.

I

Erstklassig!
Jederzeit gleichmäßig 
und stets verläßlich!

B R O M H Y D R A L .P la tte n  < 15 Sorten)
B R O M H Y D R A L - F i l m e  (Filmpack u.

Rollfilm)
Bcr -  Ma -  P H O T O P A P IE R E  (Gravüre-

und Normalpapiere)
E r n e u e r t e  F  A R B E N  P L  A T T E  N

(Marke Ber-Ma>
Bcr -  M a » „ H  E L I  A L " »  Entwickler
Ber-M a-Photopräparate (Tonungsmittel

»Platinol«, »Artotonin«, Ver
stärker, Abschwächer, Lacke, 
Klebemittel usw.)

»BER-MA«
ist doch immer das A lle rb e s te !

B e r-M a -.E IN F Ä R B E -V E R F A H R E N “
zur Erzielung e f f e k t v o l l 
ster  B i l de r  u n d  V e r 
g rößerungen nach A rt der 
Bromöldrucke!

B e r-M a  -N O V O -D IA P O S IT IV -
P L A T T E

mit herrlicher Abstufung, 
großartiger Transparenz, 
allerfeinster Präparation!

Preislisten und Prospekte k o s t e n l o s  — Mitglieder von Lichtbildnervereinigungcn
genießen Sonderbegünstigungen

i .  ' S )  F .  M A C K U ,  FÄ r  W I E N ,  I .  B a u e r s t , 1-
Fernsprecher R 2 3 -4 - 7 7

Posedanto, administrativ, eldonanto kaj respondeca redaktoro Hugo Steiner, Bisamberg 2 4 8 .
Presejo: Franz Reifmüller, Wien, I Johannesgasse 6


